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াআন্না ামিাতল্লা। য়া ািু য়া াামু ‘াঅা রাূতল্লাত য়া ‘াঅা াঅতত য়া 

াঅাতবত য়া াল্লাম িাীমাে কাীরা। 

‘াঅম্মা বা’াঅি। 

২৭/৬/২০১৬ িাতরনে, জামা’াঅিু মুজাতিীে োমক ফিবুক ফেজ ফেনক প্রকাল করা য় 

‚জামা’াঅিু মুজাততিনের েক্ষ ফেনক মুতম উম্মার প্রতি তববৃতি‛ – লীতক একতি 

তববৃতি। াআতিমনযে াাউদ্দীনের ফ াড়া ফেনজর াোডতমে ভাাআরা ফিারানম এতি তেনয় ফোষ্ট 

তিনয়নেে এ তববৃতিনি জামা’াঅিু মুজাততিে বাাংানিল বা ফজএমতবর েক্ষ ফেনক ফবল তকেু 

তবয় িুন যরা নয়নে। 

[ফিারাম ফোনষ্টর তঙ্ক- http://bit.ly/297aWIb 

জামা’াঅিু মুজাততিে ফিবুক ফেনজর তঙ্ক- http://bit.ly/292e3ye] 

াতবতকভানব এ বক্তবেতি একতি াতিতলয়া বক্তবে বনাআ মনে নে, এবাং ােেরকম মনে 

করার ফকাে কারণ এেনো োয়া যায় তে। তবনল কনর এ বক্তনবে এমে তকেু িেে ফিয়া 

নয়নে যা াআতিেূনবত প্রকাল করা য় তে এবাং শুযুমাত্র জামা’াঅিু মুজাততিনের উচ্চেিস্থ 

িেনিরাআ জাোর কো। াতবতকভানব বাাংানিনলর বিতমাে ফপ্রক্ষােি এবাং এ ভূতমর তজািী 

াঅনিানের িৃতষ্টনকাণ ফেনক, এবাং তবনল ভানব একতি তজািী িােযীম তননব ফজএমতবর 

বিতমানে াবস্থা তবনবচোয় এ তববৃতিতি ািেন্ত গুরুত্বেূণত, তবনল কনর তববৃতিনি উনে াঅা 
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ফবল তকেু তবনয়র াঅনানক। এ কারনণ এ তববৃতির মূ বক্তবে এবাং িিাংতেষ্ট তকেু 

প্রাতিক াঅনাচো ম্মাতেি ভাাআনির ামনে িুন যরতে। 

তববৃতি প্রকাল করা নয়নে একতি তেতডএি িাাআ াঅকানর। ১৮ েৃষ্ঠার এ তববৃতিনি ৬তি মূ 

তবয় উনে এননে। 

১) জামা’াঅিু মুজাততিনের গেনের াআতিা। 

২) জামা’াঅিু মুজাততিনের বিতমাে ফেিৃত্ব। 

৩) এ াঞ্চনর মুতমনির প্রতি াঅবাে। 

৪) মুজাততিনের প্রতি বািতা। 

৫) তবশ্ব মুজাতি ফেিৃবৃনির প্রতি বািতা। 

৬) প্রতিষ্ঠাগ্ন ফেনক শুরু কনর এেে েযতন্ত জামা’াঅিু মুজাততিনের ক ামার তববরে 

 িায় স্বীকার। 

প্রেনম াঅতম াংতক্ষপ্তাকানর এ এ াাংলগুনার তববরে িুন যরতে। 
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১) জামা’াঅিু মুজাততিনের গেনের াআতিাাঃ 

এ াাংনল মূি ১৯৯৮ ান লায়ে াঅবিূর রামাে রাতমাহুল্লার ফেিৃনত্ব জামা’াঅিু 

মুজাততিে বাাংানিল গেনের াআতিা িুন িরা নয়নে। একাআ ানে সয়ি াঅমি লরীি 

রাতমাহুল্লার গতেি তিতিল তবনরাযী মুজাততিে জামা’াঅি, জামানয়নি মুজাততিনের 

ততানিাআ জামা’াঅিু মুজাততিে বাাংানিল (নজএমতব) গনড় উনেনে বন িাতব করা 

নয়নে। তবনল ভানব উনল্লে করা নয়নে বাাংানিনলর ভূতমনি িােজীম ‚াঅ-কানয়িািু 

তজানির‛ াঅনানক ী-াঅক্বীিা মাোনজর তভতিনি ১৯৯৮ ানর তডনম্বর মান লাাআে 

াঅবু্দর রামাে াআবে াঅবু্দল্লা াআবে িজ (রাঃ) এর ফেিৃনত্ব একতি তজািী িােযীম 

প্রতিতষ্ঠি য়। উনল্লেে এ বক্তবে লায়ে াঅবিুর রামাে রাতমাহুল্লা লাািানির াঅনগ িার 

জবােবিীনি যা উনল্লে কনরনেে িার ানে ামঞ্জেেূণত। [নিেুোঃ লায়ে রমানের 

জবােবিী – http://forum.projanmo.com/topic2400.html, ১৭/৮/২০০৭ এ প্রেম 

াঅনানি প্রকাতলি তরনোিত। ] 

২) জামা’াঅিু মুজাততিনের বিতমাে ফেিৃত্বাঃ 

এ তববৃতিনি বা নয়নে প্রতিষ্ঠাগ্ন ফেনক িার লাািানির াঅগ েযতন্ত জামা’াঅিু 

মুজাততিে বাাংানিনলর ফেিৃনত্ব তেনে লায়ে াঅবিুর রামাে রাতমাহুল্লা। তিতে ফেিিার 

বার ের ২০০৬ এ ভারপ্রাপ্ত াঅমীর ে লায়ে াাআিুর রামাে তবে াঅবিু মািীে 
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াতিযাহুল্লা (লায়ে এেে বিী াঅনেে), এবাং লায়ে াঅবিুর রামাে রাতমাহুল্লা 

লাািানির ের লায়ে াাআিুর রামাে স্থায়ী াঅমীনরর িাতয়ত্ব েণ কনরে। ২০১০ ান 

লায়ে াাআিুর রামাে ফেিিার বার ের জামা’াঅিু মুজাততিনের মনযে ামতয়ক 

তবলৃঙ্খা ফিো ফিয়। এ মো তেরনের নক্ষোআ ২০১৩ ান তত্রলান ামা চাতনয় মুক্ত 

করা য় প্রতিষ্ঠািা শুরা িে লায়ে াাউতদ্দে াতিযাহুল্লা, লায়ে ানিয মামুি 

(রাতমাহুল্লা)  লায়ে তমজাে াতিযাহুল্লানক। ঐতিোআ ত্বগুি বাতেীর গুতনি তেি ে 

লায়ে ানিয মামুি রাতমাহুল্লা। এ  িোর ের লায়ে াাআিুর রামাে  কারাবিী 

ক ফজএমতব িে াঅমীর তননব লায়ে াাউদ্দীনের কানে বাাআয়া প্রিাে কনর। 

৩) এ াঞ্চনর মুতমনির প্রতি াঅবাোঃ 

এ াাংনল এ াঞ্চনর মুতমনির প্রতি াঅবাে জাোনো নয়নে কুিরী লােবেবস্থানক েুনড় 

ফিন, দ্বীে াআামনক াঅকনড় যরনি। োতস্তক-মুরিাি-লানিনম রাূনির তবরুনে উনু্মক্ত 

িরবারী তেনয় মুাম্মাি াআবে মাামা রাতদ্বয়াল্লাহু াঅেহুনমর ভূতমকায় াবিীেত নি। এ 

াঞ্চনর মুতমনির াঅবাে কনর নয়নে াঅোর  মুজাতনি েতরণি নি।  ত্বগুনির 

উনদ্দলে বা নয়নে - বুনকর িাজা রক্ত ফেন েূবতূরীনির ােুৃি েনে তেনজনির বুনকর 

িাজা রক্ত ফেন এ ভূতমনক াআামী তোিার াাংল েতরণি করনি মুজাততিে প্রস্তুি 

াঅনে। েতরনলন জামা’াঅিু মুজাততিনের ভাাআনির জেে িু’াঅর িরোস্ত করা নয়নে। 
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৪) মুজাততিনের প্রতি বািতাাঃ 

এ াাংনল বা নয়নে 

৫) তবশ্ব মুজাতি ফেিৃবৃনির প্রতি বািতাাঃ 

এ াাংনল বা নয়নে – 

৬) প্রতিষ্ঠাগ্ন ফেনক শুরু কনর এেনো বিতমাে জামা’াঅিু মুজাততিনের ক 

ামার তববরে  িায় স্বীকারাঃ 

এ াাংনল গি ১৮ বেনর জামা’াঅিু মুজাততিে বাাংানিনলর তবতভন্ন াোনরলানের তববরণ 

ফিয়া নয়নে  িায় স্বীকার করা নয়নে। যার মনযে তবনল ভানব উনল্লেনযাগে াঅল্লার দ্বীে 

 িাাঁর রাূনর ملسو هيلع هللا ىلص াবমােোকারী হুমায়ুে াঅজাি, াঅল্লার দ্বীে  িাাঁর রাূনর ملسو هيلع هللا ىلص 

াবমােোকারী মুরিাি প্রনির াআউেু, াঅল্লার রাূনর ملسو هيلع هللا ىلص াবমােোকারী ফাতম ডাক্তার 

মতেরুজ্জামাে, মুতমনির মনযে তরদ্দার তিিো েড়ানো তিস্টাে তমলোরী, তবতভন্ন এেতজ, 

ভন্ড েবী িাতবিার, তযতিক, বতারানির তবরুনে াতভযাে এবাং তত্রলানর িুাঃাতক 

াতভযাে। এোড়া প্রেমবানরর মি ফগাতেবানগ তেনজনক াআমাম মািীর ফোেতি িাতবকারী 

তযতিক ুিির রমাে  িার োনিমনির িোকান্ড (২০১৩), তযতিক েুরু াআাম 

িারুকীর িোকান্ড (২০১৪), তেতডতবর ানবক ফচয়ারমযাে তযতিক তেতযর োে িোকান্ড 
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(২০১৫), কাতলমেুনরর কারাগানরর ামনোআ কারারক্ষী ানজতট ই াআসট্রাকাকিার রুস্তম াািার 

িোকান্ড (২০১৬), এবাং রাজলাীর োনোনি ভন্ড েবী িাতবিার লীিুল্লা িোকানন্ডর 

(২০১৬) িায় স্বীকার করা নয়নে। এ াাংনল উনে াঅা াঅনরকতি গুরুত্বেূণত তবয় , 

উনল্লতেি ামা োড়া ২০১৫ ফেনক ২০১৬ া েযতন্ত ােে ফকাে ামানি িারা জতড়ি 

তেনে বন এ তববৃতিনি িাতব করা নয়নে। 

[IMG] https://s32.postimg.org/3x5jckyx1/JS_5.jpg [/IMG] 

প্রাতিক াঅনাচোাঃ 

তবতভন্ন িৃতষ্টনকাণ ফেনক জামা’াঅিু মুজাততিনের এ বক্তবেতি ািেন্ত গুরুত্বেূণত। এনি এমে 

তকেু তবয় উনে এননে যা বাাংানিনলর চমাে তজািী াঅনিানের ফপ্রক্ষােি ম্পনকত 

তেক যারণা োবার ফক্ষনত্র ািেন্ত গুরুত্বেূণত। এ বক্তনবে বনচনয় গুরুত্বেূণত ফয তবয়গুনা 

প্রিেক্ষ বা েনরাক্ষ ভানব উনে এননে িা তেনচ উনল্লে করা  – 

১) জামা’াঅিু মুজাততিে বাাংানিনলর বিতমাে াঅমীর লায়ে াাউদ্দীে াতিযাহুল্লা। 

লায়ে াাআিুর রামাে  জামা’াঅিু মুজাততিনের লীত স্থােীয় বিী ফেিারা এবাং 

তত্রলানর াতভযানের বাস্তবায়নের ানে যুক্ত োকা ‚তিনগডতি‛ –কনাআ লায়ে াাউদ্দীনের 

কানোআ বাাআয়ািবে। 
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এ ফেনক প্রেমি ফবাঝা যায় জামা’াঅিু মুজাততিে াঅ ায়াি তমতডয়া ফট ইার ফেনক 

প্রকাতলি জামািু বাগিািীর িাতবক্ব ১৪ াংেোয় উনল্লতেি ‚লায়ে াঅবু াআিাীম াতেি‛-এর 

কানে বাাআয়া প্রিাে কনরতে। াঅবু াআিাতম াতেিনক িাতবনক্ব উনল্লে করা য় বাাংানিনল 

‚োতিার ফোনির াঅমীর তননব‛। এ তববৃতি ােুযায়ী জামা’াঅিু মুজাততিে এ 

াঅমীরনক বাাআয়া ফিয় তে। এোড়া তববৃতিনি াঅনরা বা নয়নে ‚জামা’িু মুজাততিনের 

ক মুজাতি লায়ে াাউদ্দীে াতিযাহুল্লার কানে িাতয়ত্ব বুতঝনয় তিনয় িার ানি 

বাাআয়া প্রিাে কনরে।‚ ােতাৎ শুযুমাত্র লায়ে াাউদ্দীনের কানে বাাআয়া প্রিােকারীরাাআ এ 

তববৃতি ােুানর ফজএমতবর িে তননব গেে নব। 

এ কোতি গুরুত্বেূণত কারণ এ ফেনক ফবাঝা যায় ফজএমতবর মূ াাংল াঅাআএ এর ানে যুক্ত 

য় তে, এবাং যারা াঅতমর তননব লায়ে াাউতদ্দনের েতরবনিত াঅবু াআিাীম াতেিনক েণ 

কনরনে িানিরনক ফজএমতব তেনজনির িে বন স্বীকার কনর ো। 

২) এ তববৃতি ফেনক এ প্রমাতেি য় লায়ে াাউদ্দীনের ফেিৃত্বাযীে মূ ফজএমতব জামািু 

বাগিািীনক বাাআয়া ফিয় তে, এবাং এেনো েযতন্ত িারা এ াঅবু বাকর াঅ-বাগিািীনক 

বাাআয়া ফিয়া য়াতজব বন মনে কনর ো। কারণ তববৃতির ফকাে াাংনল াঅবু বাকর াঅ-

বাগিািীর তকাংবা িার জামা’াঅর কো উনল্লে করা য় তে। োলাোতল স্পষ্ট করা নয়নে 

জামা’াঅিু মুজাততিে একতি স্বিন্ত্র মুজাততিে জামা’াঅ তননব কাজ করনে, এবাং এ 
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জামা’াঅ িার ূচোর ময় গনড় উনেতে িােজীম ক্বা’াআিািু তজানির াঅক্বীিা-মাোনজর 

াঅনানক। এ তবয়তি ফবল গুরুত্বেূণত, কারণ ানেকনকাআ িাতব করনি ফিো যায় মূ্পণত 

ফজএমতব জামািু বাগিািীনক বাাআয়া প্রিাে কনরনে। তকন্তু এ তববৃতি ােুযায়ী ফিো যানে 

ফজএমতবর মূ াাংলতিাআ বাগিািীনক বাাআয়া ফিয় তে। 

৩) ২০১৫ ফেনক এেনো (২০১৬ এর জুে) েযতন্ত যিগুনা ামানি ফজএমতবনক িায়ী করা 

নয়নে িার তিেতি োড়া বাতক বগুনার িায় িারা াস্বীকার কনরনেে। বাাংানিনলর 

মুরিাি েুতল বাতেী িাতব ােুযায়ী ২০১৫ ফি তযার িানভার িোকান্ড ফেনক শুরু কনর 

এেনো েযতন্ত ফেনক বাাংানিনল ফয ামাগুনার িায় ‚াঅাআএ‛ স্বীকার কনরনে িার একতি 

োড়া (তযার িানভা) বাতক বগুনার জেে িায়ী ফজএমতব। মুরিাি বাতেীর এ িাতব স্পষ্ট 

ভানব এ তববৃতিনি াস্বীকার করা নয়নে। একাআ ানে াঅবানরা এর মাযেনম েনরাক্ষ ভানব 

বা নয়নে, ফয ামাগুনার িায় ‚াঅাআএ‛ স্বীকার কনরনে ফগুনার ানে ফজএমতব যুক্ত 

ো। 

৪) এ তববৃতিনি তবশ্ব মুজাততিে ফেিৃনত্বর িৃতষ্ট াঅকতনের ফচষ্টা করা নয়নে এবাং বাাংানিল 

 উেমানিনলর ােোেে াাংনল একতি স্বিন্ত্র তজািী জামা’াঅ তননব াযেমি 

জামা’াঅিু মুজাততিে িানির কাযতক্রম চাতনয় যানে বন উনল্লে করা নয়নে। এর তকেু 

প্রমাে এ বক্তবে উনে এননে, ফযমে – তেতডতবর ানবক ফচয়ারমযাে তযতিক তেতযর োে 
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িোকান্ড (২০১৫), কাতলমেুনরর কারাগানরর ামনোআ কারারক্ষী ানজতট ই াআসট্রাকাকিার রুস্তম 

াািার িোকান্ড (২০১৬), এবাং রাজলাীর োনোনি ভন্ড েবী িাতবিার লীিুল্লা 

িোকান্ড (২০১৬)। এবগুনাাআ াংগতেি নয়নে জামািু বাগিািীর তোিা ফ াণা এবাং 

াকীম াঅ উম্মা লায়ে াঅাআমাে াঅয-যায়াততর াতিযাহুল্লা কিৃক ভারিীয় 

উেমানিনল াঅ-ক্বানয়িার লাো (AQIS) ফ াণার ের। ফজএমতবর তকেু ামার িাাআতমাং 

এর ফক্ষনত্র ফকৌলগি কারনণ মিোেতকে োকন, তোঃনিন াঅল্লার াআোয় ভন্ড েবী 

িাতবিার এবাং কাতলমেুর কারাগানরর ানজতট ই াআসট্রাকাকর রুস্তনমর উের ি াতভযাে 

ািেন্ত উিম ামা নয়নে, যা মুতমেনির চকু্ষমূনক লীি কনরনে। 

৫) মুজাততিনের প্রতি িানির বক্তবে ফেনক িুতি গুরুত্বেূণত তবয় উনে এননে। তববৃতিনি 

বা নয়নে – 

‚মুতম উম্মার তাং মুজাততিে ভাাআনির প্রতি এাআ বািতাাআ তিনি চাাআ, লি জুুম-তেযতািে 

নে াঅমরা াঅমানির াঅিলত ফেনক তবচুেি াআতে। মূন ধ্বাং াআতে। এ ভূতমনি 

াঅবানরা মায়াজ  মুয়ায়াজ’র িরবাতর লাতণি নে। াঅমরা উম্মা েনক তবতেন্ন োআ এবাং 

কেে তেনজনির এরকম ভাতবতে। তেশ্চয় াঅমরা াঅেোনির ফেনক, াঅেোরা াঅমানির 

ফেনক। াঅমানির ভা কাজগুনা ফযে উম্মার াআমারানির এক একতি াআি তননব কাজ 

কনর ফাআ কমতেতরকল্পো াযেমনিা েূনবত তে এবাং এেনো াঅনে াআেলা-াঅল্লা।‚ 
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১) াঅোিভানব এ কো ফেনক প্রিীয়মাে য় ফজএমতব েুেরায় াংগতেি নয় িানির ক্ষে  

উনদ্দলে তেনয় এতগনয় ফযনি বেেতরকর, এবাং িার প্রস্তুতি িারা েণ করনেে। 

২) াঅোিভানব প্রিীয়মাে য় িারা ােোেে মুজাততিে জামা’াঅর ানে নযাতগিা এবাং 

াানযের েীতি েনে াআেুক। তেনজনিরনক একমাত্র মুতম জামা’াঅ তকাংবা তজািী 

জামা’াঅ বা াক্ক জামাাঅ তননব িারা িাতব কনরে ো, ফযমেিা জামািু বাগিািী কনর 

োনক। 

এ িুতি তবয়াআ ািেন্ত উিম। াঅমরা াঅল্লা ুবাোহু য়া িা’াঅার কানে িু’াঅ কতর তিতে 

ফযে ক মুয়াততিে  মুজাততিেনক ফিাযি কনরে, িানির উের ন্তুষ্ট নয় যাে এবাং 

িানির তবজয় িাে কনরে। 

নবতােতর াঅোিতবচানর জামা’াঅিু মুজাততিনের এ বক্তবেতি যনেষ্ট াআতিবাচক। ফয মস্ত 

উুনর কো এ বক্তনবে উনে এননে, াঅামিুতল্লা ফগুনার ানে াঅমানির ফকাে 

মিতবনরায ফোআ। তকেু তকেু াোনরলানের ফক্ষনত্র ফকৌলগি মিোেতকে োকনি োনর, িনব 

ফমৌতক উুগি ফকাে িিাৎ ফোআ। জামা’াঅিু মুজাততিনের ভাাআনির াতভেিে জাোাআ 

এ বক্তনবের জেে এবাং কাতলমেুনর িানির াম্প্রতিক বরকিময় ামার জেে। একাআ ানে 

াঅমরা াঅলা কতর লায়ে াঅবিুর রামানের রাতমাহুল্লা ফযাগে োত্ররা োয়াতরনজর তিিো 

ফেনক ফবাঁনচ োকনবে, ফয তিিোনি েতিি নয়নে ানেক াঅন্ততরক মুজাততিে জামা’াঅ। 
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এবাং িু’াঅ কতর াঅল্লা ুবাোহু য়া িা’াঅা িানিরনক গুু ফেনক রক্ষা কনরে। াঅমরা 

াঅমানির ক মুজাততিে ভাাআনক াঅল্লার জেোআ ভানাবাত। তবনল কনর এ ভূতমনি 

তজানির জাগরে  িানি জামা’িু মুজাততিনের ভাাআনির াবিাে এবাং রনক্তর িাতব 

ােস্বীকাযত, াঅল্লা ফযে কবু কনরে িানির েক্ষ ফেনক এবাং াঅমানির েক্ষ ফেনক। াঅল্লা 

ফযে াঅমানির ামেতে ফিে এ রনক্তর, ক মুজাততিনের রনক্তর, মুজাততিনের উের কৃি 

ািোচানরর প্রতিনলায তেনি, াঅা ফযে াঅমানির ামেতে িাে কনরে ক বিী মুজাতি 

ভাাআনয়র িাতব াঅিায় করার – এবাং ািে শুযুমাত্র াঅল্লার েক্ষ ফেনকাআ। 

াঅলা কতর ফলাবা তজানির ফকৌল  যারা ােুযায়ী এ ভূেনে এবাং ভারিীয় উেমানিনলর 

তবতভন্ন প্রানন্ত জামা’াঅিু মুজাততিনের ভাাআরা কাজ চাতনয় যানবে। াঅমরা াঅল্লা ুবাোহু 

য়া িা’াঅার কানে িুয়া কতর ভারিীয় উেমািনলর ক মুজাততিনের মনযে নযাতগিা 

 মন্বনয়র মাযেনম ভারিীয় উেমানিনল তজানির কানিা এতগনয় তেনয় যাবার, 

গাযয়ািু তনির বাতেী প্রস্তুি করার ফপ্রক্ষােি ফযে তিতে সিতর কনর ফিে। ভাাআনির প্রতি 

াঅন্ততরক োীা নব ভাাআরা ফযে াতবতক ভানব তমতডয়া প্রচারোর তিকতিনি ফজার ফিে, 

এবাং তবনল ভানব এ বক্তবেতি প্রচানরর তিনক নবতাচ্চ গুরুত্ব ফিে। ফিবুনকর োলাোতল 

িুাআিার বেবার করন উিম নব াআেলা াঅল্লা। বাাংার োলাোতল যতি িারা াআাংনরতজনি 

েরবিতীনি বক্তবে প্রকাল কনরে িনব িা প্রচারোর ফক্ষনত্র াঅল্লার াআোয় ায়ক নব। 



 
উম্মার প্রতি জামা’াঅিু মুজাততিনের াম্প্রতিক বািতা  একতি তবনেণ

োলাোতল ভাাআরা যতি একতি াতিতলয়া তমতডয়া চোনেনর োনম ব্লগ, িুাআিার াোকাউট ই  

ফিবুক াোকাউট ই ফোনে িনব াআেলা াঅল্লা তমতডয়ার কাজতি াঅনরা ফগাোনো  

াঅেুষ্ঠাতেক রূে োনব। লায়ে উামা, লায়ে াঅাআমাে, লায়ে াঅবু মু’াঅব ুরী, লায়ে াঅবু 

বাীর োতর াঅ উায়লী, লায়ে াঅেয়ার াঅ-াঅাকী, লায়ে াঅবু বাকর োজী, 

লায়ে াঅবু ক্বািািা, লায়ে াঅবু মুাম্মাি াঅ-মাক্বতিত  ফলাবা তজানির উামা  

উমারাগি বারবার ফলাবা তজানির ফক্ষনত্র তমতডয়ার গুরুনত্বর তিকতি িুন যনরনেে 

ািএব, ম্মাতেি ভাাআরা এ তিকতিনি গানিতির ফকাে ুু্নযাগ ফোআ। 

েতরনলন াতভেিে জাোাআ জামা’িু মুজাততিনের ভাাআনির, এবাং িানির প্রতি এাআ উতক্তরাআ 

েুেরাবৃতি কতর – 

‚“াঅমরা উম্মা েনক তবতেন্ন োআ এবাং কেে তেনজনির এরকম ভাতবতে। তেশ্চয় াঅমরা 

াঅেোনির ফেনক, াঅেোরা াঅমানির ফেনক। াঅমানির ভা কাজগুনা ফযে উম্মার 

াআমারানির এক একতি াআি তননব কাজ কনর ফাআ কমতেতরকল্পো াযেমনিা েূনবত তে 

এবাং এেনো াঅনে াআেলা-াঅল্লা।‚ 

ক প্রলাংা জগৎ মূনর াতযেতি াঅল্লার। াি  াাম বততি ফাক মুাম্মািুর 

রাূুল্লার ملسو هيلع هللا ىلص উের, িার ملسو هيلع هللا ىلص েতরবানরর উের এবাং িার ملسو هيلع هللا ىلص াাবাগনণর উের। 

  


